UZNESENIA
z piateho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kostolnej pri Dunaji, konané dňa
15.04.2019 v zasadacej miestnosti obecného úradu
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji na svojom piatom
piatom riadnom zasadnutí
prerokovalo a rozhodlo o týchto záležitostiach:
 Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE predložený program.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE vypustenie bodu programu č. 7:
Zámenná zmluva p. Šoltís František a Obec Kostolná pri Dunaji.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 45/2019
45 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE doplnenie bodu programu č. 11:
Schválenie poskytnutia príspevku za dieťa navštevujúce Školskú družinu pri ZŠ Kráľová pri Senci
za obdobie 01/2019 až 03/2019.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 46/2019
46 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE ako zapisovateľa Gašpareková Zuzana a ako overovateľov zápisnice: Matus Valter, Mgr. Miško Ján
 Uznesenie č. 47/2019
47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE kontrolu plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia.

 Uznesenie č. 48/2019
48 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE podmienky obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Kostolná pri Dunaji.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na
úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa dňa 02. 05. 2019 za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Názov:
Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo:
Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
IČO:
00306037
V zastúpení:
Ing. Igor Šillo, starosta obce
Tel. č.:
02 4590 1539
e-mail:
kostolnapd@gmail.com
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Kostolnej pri Dunaji č. d. 15, ktorý je
zapísaný na LV č. 171, parcelné číslo 5/3, k. ú. Kostolná pri Dunaji, register „C“. Ide
2
konkrétne o priestor: Priestor 1 o celkovej ploche 49,60 m
3. Opis majetku na prenájom:
p renájom:
Predmetný nebytový priestor je výhradným vlastníctvom obce Kostolná pri Dunaji.
Nachádza sa na poschodí severného krídla kultúrneho domu. Priestor má samostatný vstup
zo spoločnej pavlače, ktorá je priamo napojená na vonkajšie schodisko. Priestor sa skladá
zo vstupnej chodby, kúpeľne s WC, prípravy na kuchynský kút a dvoch izieb. V priestore sú
inštalované vodovodné rozvody s batériami, elektrické rozvody s osadenými svietidlami,
vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom plynového kotla, ktorý sa dá samostatne
regulovať.
4. Minimálna nájomná cena:
Na základe odborného odhadu znalca dňa 15.03.2019, znalkyňa Ing. Alena Mikócziová bola
minimálna nájomná cena stanovená na 4,10 eur/m2/mesiac. V nájomnej cene nie sú
zahrnuté náklady bezprostredne súvisiace s užívaním prenajatého priestoru nájomcom, t. j.
náklady na dodávku nasledujúcich služieb a plnení: dodávka elektriny, plynu, vody, odvod
odpadovej vody zo žumpy (stočné), odvoz odpadu.
5. Termín obhliadky:
Obhliadka priestorov bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).
6. Lehota na podávanie súťažných ponúk:

Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 30 dní od dátumu zverejnenia, na adresu
vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením /VOS – Prenájom
priestorov KD č. 1 – NEOTVÁRAŤ/.
NEOTVÁRAŤ/
2
Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m a zdôvodnenie záujmu na prenájom priestorov.
7. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
2
Najvyššia ponúknutá cena za m /mesiac.
8. Ostatné podmienky:
a) Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
b) Predložený návrh nájomnej zmluvy treba predložiť v štyroch vyhotoveniach
podpísaných zo strany nájomníka.
c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípadne
nevýhodnosti žiadnej z predložených ponúk.
d) Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od
ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ
uzavrie nájomnú zmluvu.
Príloha 1: Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
Príloha 2: Pôdorys predmetných priestorov
Príloha 3: Fotodokumentácia
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0

 Uznesenie č. 49/2019
49 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE podmienky obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Kostolná pri Dunaji.
Podmienky obchodnej
obcho dnej verejnej súťaže
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na
úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa dňa 02. 05. 2019 za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Názov:
Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo:
Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
IČO:
00306037
V zastúpení:
Ing. Igor Šillo, starosta obce
Tel. č.::
02 4590 1539
kostolnapd@gmail.com
e-mail::

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Kostolnej pri Dunaji č. d. 15, ktorý je
zapísaný na LV č. 171, parcelné číslo 5/3, k. ú. Kostolná pri Dunaji, register "C".Ide
2
konkrétne o priestor: Priestor 2 o celkovej ploche 57,30 m
3. Opis majetku na prenájom:
prenájom:
Predmetný nebytový priestorje výhradným vlastníctvom obce Kostolná pri Dunaji. Nachádza
sa na poschodí severného krídla kultúrneho domu. Priestor má samostatný vstup zo
spoločnej pavlače, ktorá je priamo napojená na vonkajšie schodisko.Priestor sa skladá
zovstupnej chodby, kúpeľne s WC,prípravy na kuchynský kút a dvoch izieb. V priestore sú
inštalované vodovodné rozvody aj s batériami, elektrické rozvody s osadenými svietidlami,
vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom plynového kotla, ktorý sa dá samostatne
regulovať. Na východnej časti sa nachádza nezastrešená drevená terasa, ktorá je predelená
pre každý priestor zvlášť. V priestoroch sa nenachádza žiadne iné hnuteľné zariadenie.
4. Minimálna nájomná cena:
Na základe odborného odhaduznalca dňa 15.03.2019, znalkyňa Ing. Alena Mikócziová bola
minimálna nájomná cena stanovená na 4,10 eur/m2/mesiac. V nájomnej cene nie sú
zahrnuté náklady bezprostredne súvisiace s užívaním prenajatého priestoru nájomcom, t. j.
náklady na dodávku nasledujúcich služieb a plnení: dodávka elektriny, plynu, vody, odvod
odpadovej vody zo žumpy (stočné), odvoz odpadu.
5. Termín obhliadky:
Obhliadka priestorov bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).
6. Lehota na podávanie súťažných ponúk:
Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 30 dní od dátumu zverejnenia, na adresu
vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením /VOS – Prenájom
priestorov KD č. 2 – NEOTVÁRAŤ/
NEOTVÁRAŤ/.
Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m2 a zdôvodnenie záujmu na prenájom priestorov
(podnikateľský zámer).
7. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Najvyššia ponúknutá cena za m2/mesiac.
8. Ostatné podmienky:
a) Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
b) Predložený návrh nájomnej zmluvy treba predložiť v štyroch vyhotoveniach
podpísaných zo strany nájomníka.
c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípadne
nevýhodnosti žiadnej z predložených ponúk.
d) Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od
ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ
uzavrie nájomnú zmluvu.

Príloha 1: Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
Príloha 2: Pôdorys predmetných priestorov
Príloha 3: Fotodokumentácia
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0

 Uznesenie č. 50/2019
50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE podmienky obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Kostolná pri Dunaji.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na
úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa dňa 02. 05. 2019 za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Názov:
Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo:
Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
IČO:
00306037
V zastúpení:
Ing. Igor Šillo, starosta obce
Tel. č.::
02 4590 1539
e-mail::
kostolnapd@gmail.com
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Kostolnej pri Dunaji č. d. 15, ktorý je
zapísaný na LV č. 171, parcelné číslo 5/3, k. ú. Kostolná pri Dunaji, register "C". Ide
konkrétne o priestor: Priestor 3 o celkovej ploche 49,24 m2
3. Opis majetku na prenájom:
Predmetný nebytový priestorje výhradným vlastníctvom obce Kostolná pri Dunaji. Nachádza
sa na poschodí severného krídla kultúrneho domu. Priestor má samostatný vstup zo
spoločnej pavlače, ktorá je priamo napojená na vonkajšie schodisko.Priestor sa skladá
zovstupnej chodby, kúpeľne s WC,prípravy na kuchynský kút a dvoch izieb. V priestore sú
inštalované vodovodné rozvody aj s batériami, elektrické rozvody s osadenými svietidlami,
vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom plynového kotla, ktorý sa dá samostatne
regulovať. Na východnej časti priestorov sa nachádza nezastrešená drevená terasa, ktorá je
predelená pre každý priestor zvlášť. V priestoroch sa nenachádza žiadne iné hnuteľné
zariadenie.

4. Minimálna nájomná cena:
Na základe odborného odhaduznalca dňa 15.03.2019, znalkyňa Ing. Alena Mikócziová bola
minimálna nájomná cena stanovená na 4,10 eur/m2/mesiac. V nájomnej cene nie sú
zahrnuté náklady bezprostredne súvisiace s užívaním prenajatého priestoru nájomcom, t. j.
náklady na dodávku nasledujúcich služieb a plnení: dodávka elektriny, plynu, vody, odvod
odpadovej vody zo žumpy (stočné), odvoz odpadu.
5. Termín obhliadky:
Obhliadka priestorov bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).
6. Lehota na podávanie súťažných ponúk:
Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 30 dní od dátumu zverejnenia, na adresu
vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením /VOS – Prenájom
priestorov KD č. 3 – NEOTVÁRAŤ/.
NEOTVÁRAŤ/
Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m2 a zdôvodnenie záujmu na prenájom priestorov
(podnikateľský zámer).
7. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Najvyššia ponúknutá cena za m2/mesiac.
8. Ostatné podmienky:
a) Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
b) Predložený návrh nájomnej zmluvy treba predložiť v štyroch vyhotoveniach
podpísaných zo strany nájomníka.
c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípadne
nevýhodnosti žiadnej z predložených ponúk.
d) Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od
ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ
uzavrie nájomnú zmluvu.
Príloha 1: Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
Príloha 2: Pôdorys predmetných priestorov
Príloha 3: Fotodokumentácia
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0

 Uznesenie č. 51/2019
51 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE podmienky obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve
obce Kostolná pri Dunaji.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na
úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa dňa 02. 05. 2019 za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Názov:
Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo:
Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
IČO:
00306037
V zastúpení:
Ing. Igor Šillo, starosta obce
Tel. č.::
02 4590 1539
e-mail::
kostolnapd@gmail.com
2. Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Kostolnej pri Dunaji č. d. 15, ktorý je
zapísaný na LV č. 171, parcelné číslo 5/3, k. ú. Kostolná pri Dunaji, register "C". Ide
2
konkrétne o priestor: Priestor 4 o celkovej ploche 50,95 m
3. Opis majetku na prenájom:
Predmetný nebytový priestorje výhradným vlastníctvom obce Kostolná pri Dunaji. Nachádza
sa na poschodí severného krídla kultúrneho domu. Priestor má samostatný vstup zo
spoločnej pavlače, ktorá je priamo napojená na vonkajšie schodisko.Priestor sa skladá
zovstupnej chodby, kúpeľne s WC,prípravy na kuchynský kút a dvoch izieb. V priestore sú
inštalované vodovodné rozvody aj s batériami, elektrické rozvody s osadenými svietidlami,
vykurovanie je zabezpečené prostredníctvom plynového kotla, ktorý sa dá samostatne
regulovať. Na východnej časti priestorov sa nachádza nezastrešená drevená terasa, ktorá je
predelená pre každý priestor zvlášť. V priestoroch sa nenachádza žiadne iné hnuteľné
zariadenie.
4. Minimálna nájomná cena:
Na základe odborného odhaduznalca dňa 15.03.2019, znalkyňa Ing. Alena Mikócziová bola
minimálna nájomná cena stanovená na 4,10 eur/m2/mesiac. V nájomnej cene nie sú
zahrnuté náklady bezprostredne súvisiace s užívaním prenajatého priestoru nájomcom, t. j.
náklady na dodávku nasledujúcich služieb a plnení: dodávka elektriny, plynu, vody, odvod
odpadovej vody zo žumpy (stočné), odvoz odpadu.
5. Termín obhliadky:
Obhliadka priestorov bude po dohode s vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).
6. Lehota na podávanie súťažných ponúk:
Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 30 dní od dátumu zverejnenia, na adresu
vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením /VOS – Prenájom
priestorov KD č. 4 – NEOTVÁRAŤ/.
NEOTVÁRAŤ/
2
Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m a zdôvodnenie záujmu na prenájom priestorov
(podnikateľský zámer).

7. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Najvyššia ponúknutá cena za m2/mesiac.
8. Ostatné podmienky:
a) Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
b) Predložený návrh nájomnej zmluvy treba predložiť v štyroch vyhotoveniach
podpísaných zo strany nájomníka.
c) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípadne
nevýhodnosti žiadnej z predložených ponúk.
d) Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od
ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ
uzavrie nájomnú zmluvu.
Príloha 1: Vzor zmluvy o nájme nebytových priestorov
Príloha 2: Pôdorys predmetných priestorov
Príloha 3: Fotodokumentácia
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 52/2019
52 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE podmienky obchodnej verejnej súťaže
podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a § 9a ods. 8 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Kostolná
pri Dunaji.
Komisia na výber víťazného uchádzača pri forme predaja pozemkov obchodnou verejnou
súťažou je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
Obchodná verejná súťaž (ďalej len „súťaž“) sa začína dňom jej prvého uverejnenia na
úradnej tabuli a na internetovej stránke vyhlasovateľa dňa 02. 05. 2019 za nasledovných
súťažných podmienok:
1. Vyhlasovateľ súťaže:
Názov:
Obec Kostolná pri Dunaji
Sídlo:
Kostolná pri Dunaji 59, 903 01
IČO:
00306037
V zastúpení:
Ing. Igor Šillo, starosta obce
Tel. č.::
02 4590 1539
kostolnapd@gmail.com
e-mail::

2. Predme
Predmett obchodnej verejnej súťaže:
Predajpozemkov v katastrálnom území Kostolná pri Dunaji, obec Kostolná pri Dunaji, okres
Senec a to konkrétne:
a) časť parcely reg. „C“ č. 126/28 (ostatná plocha) o celkovej výmere 907m²
907m
b) parcela reg. „C“ č. 126/27 (ostatná plocha) o celkovej výmere 816 m²
m
Uvedené pozemky sa predávajú len spoločne, nie jednotlivo.
Pozemky sú vo výlučnom vlastníctve obce Kostolná pri Dunaji, zapísané na LV č. 441
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálny odbor.
3. Opis majetku na predaj:
Predmetné pozemky sú výhradným vlastníctvom obce Kostolná pri Dunaji a nachádzajú sa
v zastavanom území obce v blízkosti komunikácie III. triedy v smere na Kráľovú pri Senci.
K pozemkom sú privedené všetky inžinierske siete. Na časti pozemkov sa nachádza
hydromelioračné závlahové potrubie, v ktorého ochrannom pásme je možné udržiavať len
trávnatú plochu. Zvyšnú časť pozemku je možné zastavať v súlade s územným plánom obce,
pričom je možné postaviť dva samostatne stojace domy alebo trojdom.
4. Minimáln
Minimálnaa predajná cena:
Na základe znaleckého posudku číslo 33/2019 vyhotoveným dňa 21.03.2019, Ing. Alena
Mikócziová bola minimálna predajná cena stanovená na 53,31 eur/m2.
5. Termín obhliadky:
Pozemky sú verejne dostupné a nie je potrebné si ich obhliadku dohodnúť
vlastníkom (vyhlasovateľom súťaže).

s

6. Lehota na podávanie súťažných ponúk:
Súťažné ponuky je možné podávať v termíne do 30 dní od dátumu zverejnenia, na adresu
vyhlasovateľa uvedenú v bode 1., v zalepenej obálke s označením /VOS – Predaj pozemku
– NEOTVÁRAŤ/.
NEOTVÁRAŤ/
Súťažná ponuka musí obsahovať cenu za m2 a zdôvodnenie záujmu o kúpu pozemkov.
7. Kritérium hodnotenia súťažných návrhov:
Najvyššia ponúknutá cena za m2 (minimálna cena je 53,31 eur/m2)
8. Ostatné podmienky:
e) Súťažný návrh musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
f) Predložený návrh kúpnej zmluvy treba predložiť v štyroch vyhotoveniach, podpísaných
zo strany nájomníka.
g) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo, zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípadne
nevýhodnosti žiadnej z predložených ponúk.
h) Vyhlasovateľ súťaže oznámi účastníkom výsledok súťaže do 10 pracovných dní od
ukončenia lehoty na podávanie súťažných ponúk. S víťazom súťaže vyhlasovateľ
uzavrie kúpnu zmluvu.
Príloha 1: Vzor kúpnej zmluvy
Príloha 2: Kópia geometrického plánu časti pozemku parc. číslo 126/28
Príloha 3: Kópia katastrálnej mapy
Príloha 4: Fotodokumentácia

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 53/2019
53 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE ponuku na objednanie a vypracovanie
projektovej dokumentácie vodného zdroja, spoločnosťou Banské projekty s.r.o. v sume 6 260,Eur bez DPH.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 54/2019
54 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE objednanie projektovej dokumentácie
spoločnosťou CROW-LINE na základe projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy
obecného úradu v Kostolnej pri Dunaji“ v celkovej výške do 6 000,- Eur bez DPH.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 55/2019
55 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE rozpočtové opatrenie č. 1. Rozpočtové
opatrenie bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zápisnice.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 56/2019
56 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE poskytnutie príspevku 15 Eur za
mesiac za dieťa navštevujúce školskú družinu pri ZŠ Kráľová pri Senci za obdobie január až
marec 2019. Celková výška príspevku je 765 Eur.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:

ZA:
PROTI:
ZDRŽAL SA:
NEPRÍTOMNÝ:

5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
0
0
0

 Uznesenie č. 57/2019
57 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE podanie a spolufinancovanie
projektov s určeným % podielu spoluúčasti obce Kostolná pri Dunaji na základe predloženej
tabuľky, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou zápisnice.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 58/2019
58 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE vypracovanie zásad odmeňovania
poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré vykoná starosta obce a hlavný kontrolór obce.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 59/2019
59 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej
a inventarizačnej komisie.
komisie.

pri

Dunaji

SCHVAĽUJE

vytvorenie

Finančnej

HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
4 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
1 - Mgr. Miško Ján
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 60/2019
60 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE vytvorenie K omisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia.
prostredia.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
3 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
2 - Szikhart Marek, Mgr. Miško Ján
NEPRÍTOMNÝ: 0

 Uznesenie č. 61/2019
61 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SCHVAĽUJE zámer odkúpenia parcely č. 135,
2
katastrálne územie Malý Šúr, vo výmere 2 816 m od vlastníka Slovenská správa ciest za cenu
určenú znaleckým posudkom, kde budú zahrnuté aj predpokladané náklady ako sú vypracovanie
geometrického plánu, znaleckého posudku, zmluvy a iné súvisiace náklady.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 61/2019
61 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE podmienky výberového
konania na funkciu riaditeľky Materskej školy.
 Uznesenie č. 62/2019
62 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE zámer predaja celého
obecného pozemku alebo zámer na dlhodobý prenájom celého pozemku o výmere 420 m2,vo
vlastníctve Obce Kostolná pri Dunaji, kat. územie Malý Šúr, okres Senec, vedeného na LV č.
111,parcelaregistra C, č. 458/3, druh pozemku orná pôda do vlastníctva p. Prochotskej podľa jej
rozhodnutia.
 Uznesenie č. 63/2019
63 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE NA VEDOMIE informáciu o zámere
vytvorenia chodníka popri hlavnej ceste v smere na Hrubú Boršu.
 Uznesenie č. 64/2019
64 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji SÚHLASÍ so zámerom nevyhnutnej rekonštrukcie
opravy ciest a chodníkov v obci Kostolná pri Dunaji po opätovnom prehodnotení všetkých
ponúk. Cena bude predmetom ďalšieho schvaľovania.
HLASOVANIE POSLANCOV OZ:
ZA:
5 - Ruman Štefan, Szikhart Marek, Miklóš Zoltán, Matus Valter, Mgr. Miško Ján
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEPRÍTOMNÝ: 0
 Uznesenie č. 65/2019
65 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej pri Dunaji BERIE
zámere vybudovania zberného dvora v blízkej budúcnosti.
V Kostolnej pri Dunaji

NA

VEDOMIE

informáciu

o

Dňa 15.04.2019

Ing. Igor Šillo
starosta obce
Kostolná pri Dunaji

